
 

 

 افتتاحية العدد

 

 

  تهنئة                     

                     

 
    قضايا تربوية                              

 التوجيه وخيار الشراكة التربوية .  
                        5ص                                      

ترأس السيد  مدير األكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة  وبحضور رؤساء األقساا   

والذي  ٬ 3602ماي  60والمصالح  لقاء مع وفد عن أكاديمية بوردو الفرنسية يومه االثنين 

. اللقااء ياتاراان االنشا اا  3662يندرج في إطار الشراكة التي تربط  االكاديميتين  منذ العا  

المتباد  بالتفكير في  صيغ  وآليات  لتطوير العمل  في  مجاالت  الباحاو والاتاطاويار وتابااد  

 4تتمة  ص .                                                 الخبرات حو  قضايا التربية والتكوين

 ضمن مواد هذا العدد  

  3ص ..   2013ورقة عن رصيد منجزات المركز الجهوي لإلعالم والمساعدة على التوجيه لسنة 

             0ص قراءة في مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس األعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي.

عن  
 كثب 

                 

المـشروع الشخصي والمـهني للتلميذ  :      
 7ص مـقاربـة ورصد لإلشكاالت .   

شراكة  
يـــتــشــرر مــديـــر و  ــر              وتعاون 

الــمــركــز الــجــهــوي لــإلعــالم       
والمساعدة على التوجيه التابع 
لـككـاديـمـيـة الـجـهـويـة  ــو               
ــتــهــنــ ــة   ــرة               مــا ــة درعــةئ ب
الــتــربــيــة والــتــكــويــن الــعــامــلــة          
بــالــجــهــة وكــذا الشــركــاء وكــ         
الفاعلين بمنا بة حـلـوا السـنـة       
الميالدية الجديدة  ائليـن ا     
 القديردوام الصـحة والسـعـادة.  

اصالح التعلـيم يبد  من 
 تمهـين التوجيه التربوي. 
  3ص                         

 موضوع العدد
الفرفز فل الف فإلفالم لف  ف   يحتفيف  

والرسا دة  لى التالجيه  التابع  لأل اديفرفيف  

ال إلالي   لسالس  ماس   در    هذه  السفةف  

بذ زى  مفيف ده  الفثفالفثف  والفتف    فاد  

مزور ث ث سةالات   لى  إرساء الرفزا فل 

ال إلالي  واالقليري  ل     والرسا دة  لفى 

التالجيه  برالجب  الرذ زة  الالزاريف   رقف  

 . 0282فبزايز  81بتاريخ   81

إحداث هذه الرزا ل يزو   دمج   ف  

من مزا ل االستشفارة والفتفالجفيفه ومفزا فل 

انتاج  وثائق اال      و ـذا  مزا ل إرشفاد 

الطالب ف  بةي  خدما ي   و أطيزي  وإداريف  

واحفدة بففإلفد   فخففديف  خفدمففات  ففإلف  مف ففا  

االستفشفارة  والفتفالجفيفه لفرفئفتفلف  الفيف فات 

الرعةي ، إضاف  إلى االشتغا   فلفى الفبفحف  

 والتطاليز ف  م ا  التالجيه .           

هذه السة  ستشك  مفحفطف  مفتفرفيفلة  

ف  ديةامي  الرز ل حي  سيت  الشفزو  فف  

أجزأة مئطط  ر  الرز ل وففق الفتفالاريفخ 

الرؤطزة  لبزنامـج  العر   السةفالم، وللف  

بإلد   عليل حضالر الرز ل ف  الرلتخفيفات 

الالطةي   وال إلالي   واالقليري   و فذا اييفا  

اإل ف مفيفف  الفتفف  سفتففحفتفضففةفإلفا مفؤسفسففات 

                                                        ونيابات ال إل .     

 را سيت   خ   هذا الرالس   االشتغفا     را

 لى   زجر  و يعفيف  الشفزا فات و فالسفيفع 

قا د إلا ، وهال ما مفن  شفأنفه  فطفاليفز أداء 

  الرز ل و  اليد خدما ه  .



3602ي نـا يـر  -  00ا لـع د د    2  

                                                                                        
  

 

 
                                             

 
 
 

   
 
 
 
 

إحداث المعاهد العليا للمهن  
 التمريضية وتقنيات الصحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من  خبار المدار  العليا 

                            

 

 

    2013ورقة عن رصيد منجزات المركز وحصيلة عم   نة 

 

دشن الرز ل ال إلالم ل     و الفرفسفا فدة 

 لى التالجيه حضالره  لى الرفسفتفالى الفالطفةف  

للرلتـخى الفدولف   00برشار   متريلة ف  الدورة 

  0282أبفزيف  01و 02و 02و 02أيا   ،للطالب

والـت  احتضفةفإلفا فـفضفاء الفرفعفـفز  الـفدولف  

بالدارالبيضاء. أما  لى الرستالى الفرفحفلف  ففخفد 

انئزط الرز ل ف   ةشيط  وإن فا  الفعفديفد مفن 

الرلتخيات وايبالاب الريتالح   والت   ان آخزهفا 

مسففاهففرفف  الففرففز ففل ففف  إنفف ففا  أيففا  الففتففالجففيففه 

 82الردرس  وال امع  والرخاوال   ف  نسئتإلا 

، بيةدق 0282مام  2و 4و 2والت  نظرت أيا   

ق ز اللهالر بأ اديز، إلى جانب  دة مؤسسات 

                                 رالمي  وخاص .

 را  ريل حضالر وإشعا  الرز فل بفالفرفشفار ف  

 ف  اييا  اإل  مي  واللخاءات الريتالح  التالي  :

 

*  ةظي  لخاء  الاصل  مع مديز الرعإلد اليزنس  

، ف  أفق  خد شزا    0282فبزايز 02بأ اديز  يال  

حال   رثيلي  الرعإلد اليزنس  بالرخز ال ديد للرز ل 

 ال إلالم ل     والرسا دة  لى التالجيه.

* الرشار   ف  الرلتخى التاسع لليزيق التخة  ال إلالم 

، بين وزارة 0282-0280التزبالم " خط  العر  

التزبي  الالطةي  ومةظر  اليالنسي  "، الرةظ  يالم  

بالرز ل ال إلالم للتكالين  0282مارس  00و 08

 الرسترز بأ اديز.

* الرشار    برخز رئاس  جامع  ابن زهز ف   خدي  

بالاب  إلكتزوني  لل امع  الرة لة من طز  م رال   

 .     0282أبزي   82الطالب الرغزب  يال  

*  ةظي  لخاء  الاصل  مع مرثلين  ن جامع  صالففيفا  

البلغاري  برخزاي اديري  ال إلالي  سالس ماس  بتةسيفق 

 . 0282أبزي   02مع سيارة بلغاريا يال  

*  خد لخاء  ر  مع وفد أ اديري  بالردو )الرسؤو  

 .0282مام  21إلى  22 ن محالر التالجيه( من 

* حضففالر بففعففا الففلففخففاءات لات الففطففابففع الففالطففةفف  

  وال إلالم الرةظر  من طز  اي اديري .        

 .)لخاءات دراسي ،  كاليةات...(

 

* الرشار    ف  الرلتخى الفثفامفن لف  ف   الفرفدرسف  

وال امع  والرإلة   : الرةظ  من طز  نياب  إنفل فان 

أيت ملال   برـساهر   فـز  ال رعي   الرغزبيف  يطفز 

التالجفيفه والفتفئفطفيفط الفتفزبفالم والفرفز فل الف فإلفالم 

ل     والرسا دة  لى التالجيه ولل  ف  اليتفزة مفن 

 .0282مارس  82إلى  82

* الرشار   ف  مفلفتفخفى الفطفالفب بفتفلنفيفت: الفرفةفظف       

من طز   نيابـ     لنيـت   برساهر   فـز   ال رعي  

الففرففغففزبففيفف  يطففز الففتففالجففيففه والففتففئففطففيففط الففتففزبففالم   

والرز ل ال إلالم  ل      والرسا دة  لى التفالجفيفه                        

 . 0282أبزي   22إلى  22من 

الرشار ف   فف  قفاففلف  اإل ف   والفرفسفا فدة  فلفى *  

بفرفئفتفلف     0282التالجيه ،  من  فبزايز  إلى أبزي  

الثانـاليـات  التأهيـليـ   بةيابـ   أ اديز  إداو ةفان  مـفن       

ب را ات  نيفابف    0282أبزي    24مارس  إلى   01

اشتال   ايت بفاهفا، حفيف  زارت الفخفاففلف  خف   هفذه 

 ثانالي    أهيلي . 80اليتزة 

 أطيز أيفا  إ ف مفيف  لفيفائفدة الفتف مفيفذ الفرفعفالزيفن *  

برزا ل حراي  الطيالل  ودور الطالب التابع  لفلفتفعفاون 

الالطة  بتةسيق مع الرؤسس   الرغزبي   لفلفطفالفب مفن 

أج  د رإل  بعد ح اللإل   لى البكالفالريفا وللف  يفال  

 برخز جرعي  إليغ بأ اديز. 0282مارس  02

                                                                

*الرشار   ف  الرلتخى الثامن  ل     الردرس  

وال امع  والرإلة : الرةظ  من طز  نياب  إنل ان 

 . 0282مارس  82إلى  82أيت ملال  من 

 

* الرشار   ف  فعاليات ايبالاب الريتالح  المتحانات 

فـ  نسئتإلا الثانـي   0282البكالالريا  لدورة  يالنيال 

والـت  نظرتـإلا اي اديريـ  ال إلـالي   ب إلـ  سـالس 

 .  0282مام   02و  04مـاس  در ـ  يالم  

  

 

 2812صدر بال زيدة الزسري   دد      

الفرفزسفال     0282أ تالبفز  82مكزر بتاريخ 

 8424لم الخعدة  02صادر ف   2.82.221

(  يتعلق بالرعاهد الفعفلفيفا 0282شتةبز  22) 

 للرإلن الترزيضي   و  خةيات ال ح  .

إحداث هذه الرعاهد  يفةفدرج فف  إطفار 

إص   مةظالم  التكالين ف  الر ا  ال ح  

ب ي   امـ   وم فا  الفتفرفزيفا و فخفةفيفات 

ال ح  ب ي  خاص ،  ولل  بإلد  م ئرتإلا 

مع الرختضيات الخانالني  الالاردة ف  الفخفانفالن 

الرتعلق  بتةظي  التعلي  الفعفالف    28-22رق  

 والة الص ال ادرة بتطبيخه.

وقد    برختضى الفرفادة ايولفى مفن 

الرزسال   غييز  سري  "معاهد  أهفيف  ايطفز 

ف  الريدان ال ح "  و عاليضإلا بتسفرفيف  " 

المعاهد العليا للمهن التمريضاياة وتاقاناياات 

" وللفف  مففن أجفف  الففرفف ءمفف  مففع الصااحااة

الرسال  والالحدات الرلخفةف  بفإلفذه الفرفعفاهفد، 

و ذا م ءم  الرفخفتفضفيفات الفرفتفعفلفخف  بفإلفذه 

الرعاهد مع أحكا  الي   الثال  من الفخفانفالن 

الرتعلق بتةظي  التعليف  الفعفالف ،  28-22رق  

الئاص   برؤسسفات الفتفعفلفيف  الفعفالف   فيفز 

 التابع  لل امعات.

إلففى أنففه سففيففتفف  الففعففرفف  بففه  ويشففار

 0282/0284انط قا من الدخال  ال امعف  

حي  ستتاللى هذه الرعاهد  حضفيفز و سفلفيف  

الشففإلففادات الففالطففةففيفف  الففتففالففيفف  : اإلجففازة  

           والراستز والراستز الرتئ ص والد تالراه.

ه   اجترا ـس الحكالم  فـصادق  م ل     

 0284يفةفايفز  22ايسفبفال ف  بفتفاريفخ لـف

           8422الففرففالافففق لففيففا فف  ربففيففع ايو  

 0-82-148 لى مشزو  مفزسفال   رقف  

  0-24-11بتغييز و تري  الرزسفال  رقـف   

  8402من ربفيفع ارخفز  81ال ادر فـ  

(،  بفتفحفديفد اخفتف فاص 0224يالنيال  2)

الرؤسسات ال امعي  وأسفـف ا الفدراسفات 

العـليا و ـذا الشإلادات  الالطةي  الرطابفخف . 

يإلد  هذا الرشزو  الذم  خد   بفه السفيفد  

وزيز التعفلفيف  الفعفالف  والفبفحف  الفعفلفرف   

و كالين  ايطز إلى فت  الر ـا  للرـدارس 

العلـيا  للتكةاللالجيا  ق د  حضيز إضفافف   

إلى الدبلال   ال امع  للتكةاللالجيا  شفإلفادة  

اإلجازة الفرفإلفةفيف ، وللف  د فرفا لفلفبفحف  

العلر  وإفساحا للر ا  لألسا ذة الباحفثفيفن 

بالرؤسسات  ال امعي  من أج   الفتفأطفيفز 

 ف  مستالى اإلجازة.



ر   ا لـة   ا لـمـر ك ز   ا لـج ه و ي   ل إل ع ال م   و ا لـم سـا ع د ة   ع ل ى   ا لـت و جـي ه    
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 اصالح التعليم يبد  من تمهين التوجيه التربوي 
 بقلم : محمد الزينبي                                                    

  

بداي  يعتبز  الفبفحف  الفتفزبفالم آلفيف  لفإلفا     

مكان  أساسفيف  لفلفدففع بفالفتفةفرفيف ، واالسفتف فابف  

للتحالالت الكبزى وقضايا الترإلين وال مز ليف  

واالستخ   الفذا ف  لفلفرفؤسفسفات و فيفزهفا مفن 

 التحديات....

إن  رإلين التعلي  من الخضايا الت  ل  يت  

التطزق لإلا سالاء ف  الريثاق الالطة  للتزبي  

والتكالين أو الرئطط االستع ال  أو ف  

البحالث التزبالي  الرئتلي  أو حتى ف  ايدبيات 

 الةخابي  والسياسي .

أما  رإلين التالجيه التزبالم فيعتبز 

الردخ  ايساس  لترإلين التدريس واإلدارة 

التزبالي  ونخ  ايفكار ونتائج البحالث التزبالي  

 لك  اليا لين ف  م ا  التزبي  والتكالين. 

ومن أج  لل  ال بد من الترييل بين 

الئ ائص الت  ي ب أن  تالفز ف  نشاط معين 

يخال  به جرا   من الةاس ليز خ  إلى مإلة  من 

جإل ، والرعاييز الت  يشتـزط  ـالفـزها ف  

 الشئص لك  يعتبز مإلةيا  أم مةتريا  لرإلة   ما. 

كالن  لر   رإلين  من الر طفلفحفات  قد 

ال ديفدة نسفبفيفا فف  ايدبفيفات الفتفزبفاليف  وهف  

مز بط   بالعديد  من  الريفاهفيف   مفثف  الفحفزفف  

والالظيي  والشغ . فالحزف   ر  يدوم يفرفارس   

ف  ورش  أو مح  وال يحتاج إلى  كالين مسفبفق 

ويركن يم شئص أن يخال  به. والالظيي   فرف  

إدارم أو  تاب  يشغله الشئص لدى مـف فلفحف  

حـكالمي   أو شز    و حتاج إلى  كاليفن بسفيفط.    

أما الرإلة  فإل   ذل   ر  لكةه يتطلب م رال   

من الرإلارات والرعار  الفةفظفزيف  والفتفداريفب 

العـرلي   الطاليل   فف   الفرفزا فل أو الفرفدارس      

أو ال امعات و تالفز لررارسته قا فدة مفعفزففيف  

 عترد بدرج     بيزة  لى البح  العلر ، ولفإلفا 

مزاجع  لري  سالاء  لى شك  أدبيفات مفكفتفالبف  

أو خبزاء مؤهلين،  إضاف  إلى قالانين أخف قفيف  

  حدد التلامات ومسؤوليات الرةتسبين إليإلا.

وبإلذا يكالن الترإلين هال االر خاء بشغ   

م ان  يخال  به هالاة أو متطال الن أو مةاضلالن 

الى  ر  أساس  مؤدى  ةه ويتطلب مسارا 

 دراسيا جامعيا. 

 را يركةةا ان نريل بين ث ث مكالنات ف  

 سيزورة الترإلين :

 رإليفن الفرفأجفالريفن ويـفتفضفرفـفن  فةفـفرفيفـف  ●   

  لتئ ص معتز  إلمإلارا إل  ف  العر  وولالج

به اجترا يا و الفزه   لى ثخاف  وهالي   مفإلفةفيف  

مـرا ي ع  من الفرفإلفةف  شفئف فا قـفادرا  فلفى  

العر   باستخ لي  فف  وضفعفيف  مفز فبف  ولفيفس 

 م زد مةيذ بسـيط يخـال   بـرا يطـلب  مـةه.

    رـإليـن اينـشط   بتعزي  م ا   رلإلا 

وطزق  دخ  إلا بتكام  مع أنشط  مإلةيين 

آخزين لتحديد قطا  مستخ  وإ ساب هالي  

 اجترا ي  واقت ادي  للالظائ  ال ز  الخيا  بإلا. 

   وأخيزا  رإلين البةيات الذم يتطلب بةاء ثخافيا

واخ قيا و دبيزا حخيخيا للرؤسسات الئدما ي  

من أج    ذيزالئدم  لدى الرز يخين والرراللين 

والشز اء ضرانا السترزار اينشط  والئدمات 

 الت   عالد بالةيع  لى ايفزاد والر ترع. 

والف فديفز بفالفذ ففز أن الففتفرفإلففيفن  ففرفلفيفف  

اجترا ي  خاضع  لخانالن التغيز والتطالر  فؤثفز 

فيإلا التحالالت االجترا ي  والتالجإلات السياسي  

والثخافي  واالقت ادي ، فخد يزقى  ر  لفيف فبف  

مإلة ، وقد يحدث العكس نتي ف   لفلفرفسفتف فدات  

والتحالالت الت  يعزفإلفا الفرف فتفرفع، وبفالفتفالف  

ي ب الفعفرف  بفاسفتفرفزار  فلفى حفرفايفتفإلفا مفن 

االنحدار والت ش  ولل  يستلل   دخ  االنسفان 

 الربد  العاز   لى  غييز م زى االمالر.

خ ص  الخال  أن صي  الرإلة   طلق  فلفى 

م رال   من اينشط  ف  م ا  مفحفدد و فثفرفن 

من طز  الر ترع. وأ زا للخارئ الكزي   خديز 

مدى  طابق الئ ائص والرعاييز الرستعفزضف  

أ  ه مع العر  الذم يفخفال  بفه أطفز الفتفالجفيفه 

التزبالم، وبعبارة أخزى ه  يركةةا اسباغ صي  

  الرإلة   لى التالجيه التزبالم؟

 أسيسا  لى ما سبق نعفتفخفد جفازمفيفن أن 

دور التالجيه يعد حاسرا للت سيد الفعفرفلف  لفكف  

إص  ، نظفزا لفرفالقفعفه الفرفحفالرم فف  قفلفب 

الرةظالم  التزبالي .  إل بفحفكف  االخفتف فاصفات 

الرئالل  يطز الفتفالجفيفه والفتف   ف فعف  مفةفإلف  

الرتدخلين الالحفيفديفن الفذيفن يسفاهفرفالن بشفكف  

شرالل  ف  العرلي  التزبالي  من التعفلفيف  ايولف  

إلى  ال  الشغ  والرخاوالت، مفزورا بفالفتفعفلفيف      

 العال  والتكالين الرإلة  والبح  العلر . 

باخت ار شديد،  رلي  التالجيه الفتفزبفالم 

 ستشز  آفاق التفعفلفيف  الفرفسفتفخفبفلفيف  ومفإلفامفه 

ايساسي   مرا ييز   حييةفا مفتف فددا لفرفةفاهفج 

مئتلف  في التعلي  ومحتاليا ه، ومسال  التكالين 

التخاطعات واالمتدادات البيدا الجي  والتزباليف ، 

لر ءمتإلا وطلبات سالق الشغ  وما  يت ف  بفه  

مـن مـالاصـيات والتئ  ات ف    ز يتسف   

 بالسز    والثالرة  التكةاللالجي  والرعزفي . 

وهذا اليعة  بتا ا أنةا ب دد مفيفاضفلف  بفيفن 

الإليآت الرتدخل  ف  العرلي  التعليري  ففلفكف  مفةفإلفا 

مالاقع  أساسي  وأدوار جالهزي   لى نيس الدرج  

من ايهري ، فليس هةاا  لخين للرعزف  وال انفتفخفاء 

لفلفرفتففيفالقفيففن بفدون مففدرسفيفن أ فيفاء وال  سفيفيففز 

للرؤسسات وال  فدبفيفز لفلفبفةفيفات بفدون إداريفيفن 

حالقين ومشزفين مؤطزين، وقفبف   ف  شف ء ال 

 ستخي  العفرفلفيف  الفتفزبفاليف  بفدون مف فتفرفع يفالففز 

الظزو  الرالا ي  لتعري  الثخاف  والفعفلف  بفطفزيفخف  

ديرخزاطي   لى الرتعلرين الذين يفعفتفبفزون قفطفب 

الزحى ف  العرلي  التزبالي .   إنرا مالقع الفتفالجفيفه 

متريل بكالنه يتتبع   دففق الفتف مفيفذ والفطفلفبف  فف  

 مئتل  الرسال  الدراسي  والتكاليةي .

وإنةا بإلذه اللرسات من التالصي  العا  

لعرلي  الترإلين، نختزب من مالاصيات ي ب 

 الفزها ف  إطار التالجيه من جإل  وف  مإلةته من 

جإل  أخزى.  ومن هذا الرةظالر يركن أن يرث  

الرالجه  لى شك  مزب/مإلةدس/طبيب/ مبتكز 

ومالا ب للع ز الذم نعيش فيه، يإلت      

االهترا  بالرتعل  نيسيا واجترا يا ولل  ار باطا 

بسيزورة التعل  والتكالين وآليات اشتغالإلا 

و  قتإلا بعال  الشغ ، إنإل  مزبالن أ ياء مكالنالن 

 كاليةا متيةا و رلالا لسةالات  ردرسين ناجحين 

ويستييدون من التكالين الرسترز والذا   طيل  

مساره  الرإلة  . و لى الةحال نيسه نخارب مإلة  

التالجيه الت  ي ب أن  تالفز  لى إطار نظزم 

للتالجيه التزبالم ف  ضالء اال  اهات التزبالي  

الرعاصزة، أن  الثق   قا إلا برزا ل الخالة ف  

الر ترع، أن  ضع ميثاقا أخ قيا داخليا، أن  ةظ  

من طز  جإلاز مإلة  قالم  لى الرستالى 

الالطة ، أن  تالفز  لى قا دة معطيات معزفي  

للررارسات الرإلةي  ايفض ، وأن  ستئد  أحدث 

التخةيات بيعالي ، وأن يظإلز أثز التالجيه  لى 

 السيزورة التزبالي . 

 

ال ش  أنةا نعيش لحظ   اريئي  حبلى  

بتغيزات وصزا ات من ال عب ضبط مةطخإلا 

والتةبؤ بر زيا إلا مرا يستلل  ا ئال جريع التدابيز 

ل ذب أفض  العةاصز وأنبغإلا لإلذه الرإلة    

الةبيل  وحرايتإلا من الرتطيلين والطارئين من جإل  

و الفيز الرالارد الرادي  والرعةالي  للخيا  برإلامإل  

 .  لى أحسن وجه

دور التوجيه يعد حا ما للتجسيد   ” 
العملي لكـ   إصالحئ نظرا  لموقـعـه 
 “المحوري في قلب المنظومة التربوية 
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 شراكة وتعاون   
وفـد  عن   كـاديمية  بـوردو  الفـرنسيـة  يبحث  في  زيارة  عمـ   آفاق  تـطويـر          

 الشراكـة  التي تجمع  األكاديمية الفرنسية باألكاديمية الجهوية  و  ما ة درعة   

 

 
 
برنامج التعاون  مع  جامعة  صوفيا     
 البلغارية  محور لقاء مع وفد عن الجامعة.

 

ف  لخاء  مالسع  حضزه     من السفيفد 

رئيس الر لح  اال اديري   ل      والتفالجفيفه  

بأ اديري   بـالردو  ومفديفز الفرفز فل اإلقفلفيفرف  

ل      والرسا ـدة   فلفى الفتفالجفيفه بفانفل فان      

ورئيس وحدة اإل     والرسا دة  لى التالجيفه  

التابعـ   للرز ل ال إلالم ل      والفرفسفا فدة 

 لى التالجيه  باإلضاف   إلفى   ف  مفن رئفيفس 

م ففلففحفف  الففئففزيففطفف  الففرففدرسففيفف  واإل ـفف    

والتالجـيه  ورئيـس  مكتب اإل     والفتفالجفيفه  

باي اديرـي  ال إلـالي   سـالس  مـاس   در ـف  ،  

قـا   السيد  مـديفز الفرفز فل الف فإلفالم لف  ف         

والرسا دة   لى  التالجفيفه   بفتفخفديـف    فخفزيفز        

حففال   زيففارة أ ففاديففرففيفف  بففالردو لففلففيففتففزة مففن               

 .  0282دجةبز  22نالنبز إلى  01

 

 

 ففرففا اسففتففعففز  مشففزو   ففالأمفف  بففيففن 

وحدات ومزا ل اال    واالستشارة والتفالجفيفه 

فيرا اخفتفتف  السفيفد رئفيفس   التابع  لأل اديريتين،

الر لح  اي اديري  ل     والتالجيه بأ اديري   

بالردو اللخاء  بتخـديره   زضا  حال   الشفزا ف   

ف  م ا  التالجيه والتعثز الدراس ، ليت   بفذلف    

فس    الر ا    لـتدارس  ح يل   الفرفةف فلات  

الت   أثرز  ةإلا  االشتفغفا   فلفى مفدى خفرفس 

 سةالات. 

 

جلسات العر  والت    فخفدت بفحفضفالر 

الالفد اليزنس    الجت  بتةظي    زيارة  لفلفرفخفز 

ال ديد  للرز ل  ال إلالم  ل       والرسفا فدة 

 لى التالجـيه والذم     إرساؤه ف  إطار  ةلي   

 . E3P7الرشزو  

 

مشزو   التعاون  مع  أ اديري  بفالردو  

يأ   فـ   سياق  شزا     متريفلة   فإلفد  إلفى  

 ففالأمـفف  الففرفف ففالـفف  والففرففؤسففسففات الففتففابففعفف  

لأل اديريتين الشزيكتين  إضاف   إلى  الرساهفرف   

ف    ةري   و طاليز  قدرات  الخيادة  باي اديريف  

 ال إلالي   و ـذا  العر    لى    حدي    طزق    

ووسائ  التئطيط  والتةييذ واالنفتفاج والفتفدبفيفز     

والتخالي  الالاجب ا ـترادها  بةاء  لى اختيفارات   

 م الس  دبيز الرؤسسات .

    

يشار إلى أن  الشز اء  يرثلالن    من 

الرز ل ال إلالم  للتالثيق  واالنتاج  وم فلفحف  

الرسا دة  لى اال ف    والفتفالجفيفه وم فلفحف   

االمتحانات  بأ اديري  بالردو  إضاف   إلى   ف   

من أطز الرز ل ال إلالم لف  ف   والفرفسفا فدة 

 لى  التالجيه  وهي     التيتيش  و ذا  م فلفحف  

االمتحانات   والرؤسسات  التعلفيفرفيف   الفتفابفعف    

 لأل اديري   ال إلالي   سالس  ماس   در   .

 

احتضن مخـز اي اديرـي  ال إلالي   للتزبي   والتكالين  يالمـه  الثف ثفاء  

لخاء  جـرع  وفـدا  ن  جامعـ   صالفيا  الفبفلفغفاريف       0282ابزي     02

در    وأطـز من  الرز ـل  بأطز من  اال اديري   ال إلالي   سـالس ماس  

ال إلـالم  ل  ـ   والرـسا ـدة   ـلى الـتالجيه وبعا مـيتـش  التالجفيفه  

  التزبالم  بك  من نيابت   إنل ان أيت ملال  واشتال   أيت  باها. 

 

والذم  ضفـف   ف  مفن نفائفب  ، رحالر اللخاء  مع  الالفـد  البلغـارم 

رئيس  جامع   صالفيا  وأستالة   اللغف   الفعفزبفيف   والفبفلفغفاريف  بفةفيفس 

ال امع   وبحضالر  مةسق  الالفد ، حال   إمكاني   العر    لى  صفيفا ف   

مشزو   للشزا    التزبالي   وبالئ الص  ف   م ا   التالجيه التفزبفالم  

حي   ثرن  السيـد  رئيس قـس   الشؤون التزبالي   باي اديري   ف    لفرف   

 فرفا   ،صيغ  العر   هفذه  زحيبي   له  نياب    ن السيد مديز اي اديري   

أشـاد السيـد  مديـز الرز ل  ال إلالم ل     والرسا دة   لفى الفتفالجفيفه   

 .    بيـكزة  الشزا     ف   م ا   اال ـ    والرسا دة   لى التالجيه 

   

آففاق مفتفابفعف  الفدراسفـف      ز لت الرداخ ت ف   الرالضال   حال        

  بال امعات البلغاري   و ن  مشـار ـتإلا  ف   ملتخيات  الطالب الت    ةظ  

 

 لى ال عيد الالطة .  را  دارس الالفدان نظا   التعلي   العال  ف  بلغفاريفا 

وأثيز ف  لات السياق مسأل  معادل  الديبفلفالمفات  ،والشالاهد الرح    ليإلا

 البلغاري  و ذا  تبات الخبال  بالرؤسسات العليا البلغاري .

 

وف  هذا السياق   حدث السيد نائب رئيس جامع  صالفيا ف  مداخل  له  ن 

الع قات العزيخ  وال يدة  الت    رع بين الرغزب وبلغاريا وإمكاني  العرف  

 لى بزنامج طالي  الردى ف  هذا الر ا .  را  حدث  ن جفامفعف  صفالففيفا 

وبين مئتل  التئ  ات الفتف   فتفالففز  فلفيفإلفا وشفزوط االلفتفحفاق بفإلفا           

 اشإلز(. 1) وخاص   كالين الطلب  ف  اللغ  البلغاري  لردة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را د ا  إلى الرليد من التعاون ف  الفرف فا  الفثفخفافف  والفتفزبفالم      

و ذا  باد   زيارات  الالفالد بين البفلفديفن  خ فالصفا فف  مف فا  اال ف   

والرسا دة  لى التالجيه. مشيزا إلى أنه يت  العر   لى إن از دلي  مئت ز 

حال  التكاليةات الت   الفزها الرؤسسات العليا البلغاري  للفطفلفبف  الفرفغفاربف  

 . وخاص  جامع  صالفيا
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الشـزا    إطـفارا لفحفشفد الفتفعفاون  ـعـد 

والتضامن  لتحخيق أهدا   م ترعفيف   فامف . 

وبالةظز إلى  النإلا أسلالبا  يركن من  إشفزاا 

اليا لين الرؤمةين بالعر   فلفى  فحفخفيفق هفذه 

ايهدا     حسب قدرا ه الفحفخفيفخفيف ، فف نفإلفا  

 عد  فذلف  وسفيفلف  لفتفةفسفيفق إسفإلفامفات  ف    

هؤالء اليا لين من أج    حخيفق  نفيفس  فلف  

بالتداو   ف  شفأن   وهال مـا يسرـ   ،ايهدا 

صةع الخزار مع  السـيـع  قا ـدة  االختيفارات      

و  ديد  و ةاليع الربادرات . وهفذا  يفيفتفز  

محددة  بشك   جفرفا ف  التالافق  لى أهدا  

واختيار نسق  م ئـ   للتدبيز مع   حديد دور 

اليا لين ،و ذا  فةفاليفع و فةفسفيفق الفتفرفاليف ت  

فض   ن إحداث  بةيات  وسيط    ركفن مفن 

 (  1)  حخيق جالدة الحالار الإلاد  . 

وف  ار باطإلا بر ا  التزبي  والتفكفاليفن     

ففف ن الشففزا فف  الففتففزبففاليفف   ففزاد  اإلسففإلففا  

اإلنرائ  ليا لين من محيط  مةظالم  التفزبفيف  

والفتففكفاليففن، فف   فف  االخففتففيفارات الففةفال ففيفف  

والكري   الكييل   بالةإلال   بالةظا   التزبـالم 

إلى الرـستالى الرطلفالب،  وللف  مفن خف   

االضط   بالرإلا  واالخت اصات الفرفحفددة 

قانالنيا والرةالط  برئتل  اليا لين الرباشزين 

و يز الرباشزين ف   ثرين مكتسبفات الفةفظفا  

هفالد لر  التزبالم و طاليزها والرساهر  فف  ا

 .( 3) رع  الرستثرز ف  م االت التزبي   لر ا

و ليه، ف ن انتإلاج  الشزا ف   فف  مف فا  

التزبي  والتكالين والبح  العلر  يفعفد إطفارا 

ناظرا لك  الربادرات الت   ستإلد  االر فخفاء 

بسففيففزورة الففرففةففظففالمفف  الففتففزبففاليفف  بففأبففعففادهففا         

 ومكالنا إلا وأنساقإلا الرئتلي .

فــإنــنــا نــدعــو مــن جــديــد كــ                
الفاعلـيـن الـقـطـاعـيـيـن و الـقـو                  
الحية لكمة و كـافـة الـمـوا ـنـيـن            
الغيورين على مستقبـ  الـمـدر ـة       
المغربية إلى المزيد مـن الـتـعـبـ ـة         
ــلـــســـ  اإلصـــالح           ــاح مسـ إلنـــجـ
التربوي و مواجهة ما يعتريه من 

  (3) صعوبات  

ومن بين أبزز الر االت الت   بزز الحاجف   

فيإلا إلى  خد  شزا ات   زبالي   م ا  التالجفيفه 

التزبالم،  إل يتفطفلفب اإلر فخفاء بفإلفذا الفرفكفالن 

ايساس لرةظالم   التـزبي   والفتفكفاليفن  فعفبف ف   

مئتل  اليا لين  والرتفدخفلفيفن الفتفزبفاليفيفن بف  

وحتى االجترـا يين  واالقت اديـيـن ل نفئفزاط  

ف  الر إلالد الربذو  لرسا دة الرتعلفرفيفن  فلفى 

بفلففالرة اخففتفيففارا فإلفف  ومشففاريفعففإلف  الشفئفف فيفف  

الدراسي   والتكاليةي   والرإلةي   برا يركةإل   مفن 

 االندماج ف  الحـياة  االجترا ي   والعرلي .

وإلا  انت  التزبي   مرارس  وا فيف  وشفأنفا  

 اما  ومسؤولي   جرا ي   أخذا  بعين اال تبفار  

 عدد الرتدخلين  و باين أدواره   برا  من شفأنفه  

مسا ـدة الرتعلرين   لى التالجيه   بالةظفز إلفى 

 النه  جلء ال يت لأ  من السفيفزورة الفتفزبفاليف  

الت   تأسس  لى مالا ب   الرتعل   ف  اختيارا ه 

الرإلةي  والتكاليةي  ،  ف نه  بات مفن الضفزورم 

بلالرة هكذا  انشغا   ف   صيغ   شفزا فات أو 

ف  صيغ أخزى من التفعفاقفدات والفتف   ضفرفن 

بشك   ـا   انئزاط  والتلا   جفرفيفع الفيفا فلفيفن      

والرتدخلين ف  م ا  التالجيه التزبالم ف  ظف  

الزهانات والتحديات  الفتف    فالاجفه مفةفظفالمف   

التزبي   والتكالين  والت  من أبززها اإل زاهات 

الرز بط  بالتالزيع ال غزاف  والفتفبفايفةفات بفيفن 

مئتل  ال إلات وضع  حكام  بةيات التالجفيفه 

 التزبالم ومؤسسات التزبي  و التكالين.

 بزز قير  الشزا    ف   النإلا  مفدخف  مفن 

الفتف  لفإلفا مداخ  رفع الزهانات  واالنـتظارات 

ار ففبففاط وثففيففق بففةففظففا  الففتففالجففيففه واإل فف    

واالستشارة ، و لى  رأسإلا   فحفخفيفق مف ءمف   

أفض   للردرس   وحاجات  الرحيط االقت ادم 

واالجترا   ، مع  ما يتطلب لل  من مفزاجفعف  

الظيـي   التالجـيه  داخـ   الرـةظـالم ،  وإ ـادة  ل

  إضاف   إلى   ، (4)التالازن  بين الرسال   التخةي   

 خالي  التةسيق بين مئتل  الفيفا فلفيفن بفإلفد  

الفتففالظففيفف  الففةففاجففع لففلففكففيففاءات واإلمففكففانففات  

والرالارد  والبةيات  مرا  ي ع   من الشزا ف  

آلي   لتدبيز التةسيق  والتالجيه ف  انيتا   لى 

  .متطلبات الرحيطين االقت ادم واالجترا  

ات  الت   لإلا ار باط ومن أمثل   الشزا 

وثيق  بالتالجيه  ل   ال يغ   من الفتفعفاقفدات 

الت  نص  ليإلا الفرفيفثفاق الفالطفةف  لفلفتفزبفيف  

والتكالين  بئ الص مالا ب    الجيه الت مفيفذ 

نحال ا تساب  التئ ص  الرإلة   ن طفزيفق  

الترـزس  والتكاليـن  بالفتفةفاوب، حفيف  نفص 

الريثاق الالطة   للتزبي  والتكالين  ف   ماد يه  

الةرط  من التكالين     ةظي  هذا لى   20و  28

برالجب ا ياقيات للشزا    بفيفن الفرفـفخفاوالت  

يفتف   ومؤسسات  التزبيـ   والتكـالين  بفحفيف  

 ش يعإلا  و طاليزها  لى جريع الرستفاليفات، 

من الردرس  اإل دادي  إلى التعلفيف   الفعفالف ،  

با تبار الشزا   إطارا النفئفزاط الفرفخفاوالت  

ف  التأطيز والتكفاليفن ولفكفالن هفذه ايخفيفزة 

   طزفا فا   ف  التكالين  وفضاء له .

يبخى من الرأمال  أن يت    الثيق جسفالر 

انيتا     مؤسسات التزبي  والتكالين والبح           

العلر ، وأن يت  العر   فلفى  سفزيفع و فيفزة 

م ئر  مئزجات هذه الرةظالم  مع محيفطفإلفا  

ببعديه االقت ادم واالجترفا ف . والفحفا  أن       

هكذا طرال  يتطلب  عب   حخيخي  وشاملف  فف  

إطار ا ئال الربادرات مع العر   لى بلالر إلا 

ف  صيغ  شزا ات حخيخي  أسفاسفإلفا الفتفعفاون  

والتثرين برا من شأنه االر خاء بةظا  التالجفيفه 

ومسا فدة الفرفتفعفلف   فلفى إرسفاء مشفاريفعفه 

 الشئ ي  والرإلةي  .

————————  

(  :  الدلي  الرزجع  لربادرات الشزا   بخطا  الفتفزبفيف  3( و )1)   

الالطةي  ،  من إصدارات مديزي  الشفؤون الفخفانفالنفيف  والفرفةفاز فات.        

 لعيد العزش .  2: مختط  من الئطاب الرلك  برةاسب  الذ زى  ( 0)

  72، ص : 0221: التخزيز السةالم للر لس اي لى للتعلي   (4)
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 )*(األعلى للتربية  و التكوين  والبحث العلمي 

  
 

 

 أ / على مستوى االختصاصات و المها 

*     دقيق اخفتف فاصفات الفرف فلفس الفرفز فخفب      

و حديد مستاليات  دخله بشك  واض  ، لل   أنه 

ل  يت    حدم آلي  اضفطف   الفرف فلفس الفحفالف   

ببعا الرإلا  الرةالط  به  سيرا   ل   الفرفتفعفلفخف  

م ئر  مةظالم  التزبي  والتفكفاليفن ” بالسإلز  لى 

 . “مع محيطإلا االقت ادم و االجترا  

                                                                  

* العر   فلفى  فالسفيفع دائـفزة االخفتف فاصفات 

لتشر  م االت  يز م ا  التزبي   والتكالين، إل 

أصب  ب مكان الر لس إبداء الفزأم بفئف فالص 

ميادين البح  العلر  و ذا بشأن أهدا  الرزافق 

العرالمي  الركلي   بإلذه الرفيفاديفن  الفثف ثف  و فذا  

بسيزها، باإلضاف  إلى اإلدالء بزأيه بفئف فالص 

مشاريع  الة الص التشزيعي  والفتفةفظفيفرفيف ، إل 

يخت ز ايمز بالةسب  للر لس الحال   لى إبفداء  

رأيه  بئ الص مشاريع الخالانين و الفةف فالص 

 التةظيري   دون مشاريع الة الص التشزيعي .

* االضط    برإلا  ان از التخاليرات الشرفاللفيف            

والخطا ي  أو الرالضال ا ي  للسياسات والبزامفج 

لات ال ل  بالتزبي   والتكالين  والبح  العفلفرف   

مع نشز نتائ إلا، وإمكاني   ا ئال  الرفبفادرة مـفن 

طز  الر لس الرز خب ب بداء ارأيه ف  الخضايا 

 لات ال لـ  بالر ا  .  

 ب/ على مستوى تركيبة المجلس   

* سيت    السيع  قا دة   رثيلي   اي ضاء ضـرن 

الر فلفس لفتفضف  فف فات ومف فالفس ومفؤسفسفات 

دستالري ،  الر لس  االقت ادم  واالجفتفرفا ف  

والبي   والفرف فلفس الفالطفةف  لفلفغفات والفثفخفافف  

والرـز ل  الالطـة  للبح   العلرف    ( 1)     الرغزبي 

والتخةف  والفال فالف  الفالطفةفيف  لفرفحفاربف  ايمفيف          

والرزا ـل ال إلـالي   لرإلـن  التزبـي   والفتفكفاليفن       

 وال را ات التزابي   .     

 ضفالا إلفى  882 خليص  دد اي ضاء مفن *  

 ضالا ضرن  التز يب  الرز خب  . ويإلف  هفذا  22

التخليص بايساس ف   الشئ يات الفرفعفيفةف  مفن 

طز  الرل  ، و ذا اي ضاء الررـثلفيفـفن  لفكف   

من م لس  الةالاب والرستشارين، حي  سي ب  

 رثي  الرؤسس  التشزيعي  مخت زا  لى رئيفسف   

الل ةتين  البزلرانيتين الركليتين بخضايا  مةظالمف  

التزبي  و التكالين والبح  العلر   أو  ضفاليفن 

 من الل ةتين الرذ الر ين يعيةإلرا    من رئيس  

                                                                                                                          

 زفت  الفبفزلفرفان ،  فلفرفا أن  فدد اي ضفاء  

  ضالا مةاصي  . 81بالر لس الحال  هال 

ج/ على مستوى طرياقاة االغاتا اا  ومصاادر  

 اإلحالة 

لخد      ةظي   آلي   ر   الر لس الفرفز فخفب  

و ذا  حديد  م ادر إحالف   مشفاريفع الفبفزامفج    

ومشاريع الة الص التشزيفعفيف  والفتفةفظفيفرفيفـف   

الرتعلفخفـف   لات  ال فلف  بفرفةفظفالمف  الفتفزبفيف          

والتكالين والبح  العلر . وبين مشزو  الخانالن 

الرز خب أن إحال  طلب رأم  الر لفس اي فلفى 

للتزبي  و التكاليفن والفبفحف  الفعفلفرف  ومفبفادرة  

 إبداء هذا ايخيز لزأيه  ت  وفق ار    :

أن يتن إبداء الرأي  وذلك عندما ياتان طالا    -0

 :الرأي من طرف 

  بالةسب   للخضايا  الرت فلف  بفرفةفظفالمف   الرل
 التزبي  و التكالين و البح  العلر .

   ولل   بالةسب  لف خفتفيفارات   وجالبا  الحكالم
الالطةيف   الفكفبفزى والفتفالجفإلفات لات الفطفابفع 

 االستزا ي   لات ال ل  بالرةظالم  ،

     إلا   علق ايمز برختزحات    البزلران  وجالبا
قالانين  ضع إطارا لألهدا  ايسفاسفيف  لفلفدولف   
 ف  ميادين التزبي  و التكالين  والبح  العلر .

بمبادرة  من الماجالاس    أن يتن  إبداء  الرأي    -3

وبتةسيق أو ب ي   مشتز ف   مفع الفرفؤسفسفات 

الرة الص  ليإلا ف  الدستالر،  را يبادر ب بداء 

الزأم بئ الص مشاريع الة الص التشزيعيف  

والتةظيري ، أو ب ن ازدراسات و خاريز أو  خدي  

 مختزحات للحكالم  .

 د/ على مستوى التنسيق و التعاون

 حديد الإليآت والرؤسسات الفرفتفعفاونف  مفع *    

الر لس بئف فالص إبفداء آرائفه بفالفةفظفز إلفى 

ا سا  دائزة اشتغا  الر لس ، إضاف  إلى  حديد 

آجا  إبداء رأيه ف  حال  طلب لل   مةه ،والذم 

ي ب أن ال يت اوز الشإلزين ابفتفداء مفن  فاريفخ 

 التالص  بطلب إبداء الزأم.

————————                              

                                        قزاءة من إ داد : في   اللودان .)*( 
سيحدث هذا الر لس  برختضى  قانالن   ةظير  ،   :  (   1)

وسيسإلز  لى حراي   و ةري  اللغتين العزبي   وايمازيغي  
من  2ومئتل  التعبيزات الثخافي   الرغزبي ، انظز الي   

 . 0288دستالر

يةدرج ا داد مشزو  قانالن  ةظي  الر لس 

اي لى للتزبي   والتكالين  والبح  العلر  ف  

إطار  ةلي  مختضيات الالثيخ  الدستالري      

 .من الدستالر 828و 821سيرا الي لين 

نفص  فلفى إحفداث   821وإلا  ان الي   

م لس أ لى للتزبي   والتكالين والبح  العلر  ، 

أ د  لى أنه يت   حديد  ز يفبف   828ف ن  الي   

وص حيات  وقالا فد  سفيفز الفرف فلفس الف فديفد 

برختضى قانالن  وليس  بظإليفز  فرفا هفال الشفأن 

بالةسب  للر لس اي لى للتعلي  الفحفالف  الفرفةفظف  

صفادر  8.22.820برختضى ظإليز شزي  رق  

 را     تريره و عديفلفه  0222فبزايز  82بتاريخ 

صفادر بفتفاريفخ               8.22.818برخفتفضفى ظفإلفيفز 

 .                                                                     0222نالنبز  22

حداث هـذا الر لس  ب فيفغفتفه الفرفز فخفبف  إ

با تباره هيأة استشاري  ،يأ   ف  سياق مفأسفسف  

هيآت  حرايف  الفحفخفالق والفحفزيفات والفحفكفامف  

ال يدة  والةإلال   بالتةري   البشزي   والرستدام   

والديرخزاطي  التشار ي ، والتف  نفص الفدسفتفالر 

إلفى  828 لى إحداثإلا  برختضى اليف فال  مفن 

. وه  الرؤسسات الت  اقتفضفى الفدسفتفالر  822

أن  كالن  أ رالإلا  مالضال     خزيز يفخفد   مفزة 

واحـدة  فـف   السفةف    فلفى  ايقـف  ويـفةفاقفش 

 بالبزلران  . 

وباإلضاف  إلى  أن  مشفزو  الفخفانفالن  ف  

 ذييله  برـذ زة   خديـ    ضرةت  أهـ    الرف مف   

الكبزى لرضامين الرشزو  ، ف ن  قزاء ه  فلفى 

ضالء الظإليز الرةظ   لفلفرف فلفس الفحفالف   فتفيف   

اسففتففئفف ص الففعففديففد مففن الففرفف حففظففات والففتفف  

   سةستعزضإلا وفق أربع مستاليات رئيس :

  

وفـي هـذا الصـددئ نـذكــر بــخـطــابـنــا               ”  
غشـ     20للسنة الماضية بمنا بة ذكـر    

والذي حددنا فـيـه الـتـوجـهـات الـعـامـة              
إلصالح المنظومة التعليميـةئ ودعـونـا      
ــة               ــمــقــتــضــيــات الــد ــتــوري لــتــفــعــيــ  ال
بخصوص الـمـجـلـس األعـلـى لـلـتـربـيـة                  

لذائ نـدعـو      .والتكوين والبحث العلمي
الحكومـة لـإلـ ـراع بـإقـرار الـنـصـوص                
 .  القانونية المتعلقة بالمجلس الـجـديـد     

وفي انتظار ذلكئ فـقـد قـررنـا تـفـعـيـ                
المجلس األعلى للتـعـلـيـم فـي صـيـغـتـه              
الحاليةئ عـمـال بـاألحـكـام االنـتـقـالـيـة               
التـي يـنـل عـلـيـهـا الـد ـتـورئ وذلـك                     
لـتــقــيــيـم مــنــجـزات عشــريــة الــمــيــثــاق           
الو ني للتربية والتكوينئ واالنكـبـا    

 “على هذا الورش الو ني الكبير
 

مختط  من الئطاب الرلك   برةاسب  الذ زى الستين 

 -0202غشت 02 -لثالرة الرل   و الشعب    

http://www.baridhosting.ma/Portals/1/lois/Projet_loi_105.12.pdf
http://www.baridhosting.ma/Portals/1/lois/Projet_loi_105.12.pdf
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 مقاربة ورصد لإلشكاالت.  المشروع الشخصي للتلميذ :
 بقلم : فيص  الزوداني                                                                   

يتمظهر المشروع في         ”
وضع             قدرة على شك 

    فكار وصياغة وتنزي 

     مستقبلية والتخطيط

الواقع       في لبلـورتها
بــو ــائــ   و ـرق     
 “وا تراتيجيات عمـ   

 

 

يتأرج  ميإلال  الرشزو  بين مشزو   ا  

ي سده الرشزو  الر ترع  برئتل  أطيافه    

ورؤاه ، ومشزو  شئ   يتزج    الر 

 اليزد للحياة .

استبطان أبعاد الرشزو  يحي    وإلا  ان

 الغايات  بين   ال زا مستداما    لى وصيه بكالنه
 هد   ند اله  أن  يركن  ما  بين  أم  والرزام ؛

 وفق  ي را   اليعل   التطبيق  الرشزو ، وبين
ف نه يترظإلز  ذل  ف   .ومئططات  بزامج

 أفكار وضع و صيا   و ةلي  قدرة  لى شك 
الالاقع   ف   لبلـالر إلا  والتئطيط  مستخبلي ،

بالسائ  وطزق واستزا ي يات  ر   ةأى 

 نتاج  م زد"  بكالنه  بالرشزو   ن  الصييه 
 ظزو    إلييئ   ايتإلا  معلالمات  لر رال  

 (. 0)الخزار"  ال ئال معية 

سيزورة لم أبعاد  ث ث  ، لل    الرشزو  

أنه با تباره سيزورة ، فإلال يتضرن بعدا حياليا 

بحي  يتركن من خ له الشئص من التكي  

باسترزار مع طيزات محيطه ، ولم بعد 

 القع  و استشزاف   ورؤي  وا ي   ،  را أنه 

لم بعد إجزائ   بحي  يركن إرساؤه  لى 

 (. 3)أر  الالاقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومـع استحـضار معـطى التغيـزات 

الرت حخ  والرتسار   الت   طا  أساليب 

التيكيز والتئطيط والعر  واالنتاج بالةظز إلى 

 النـإلا  ـالام   ضع االنسـان أمـا   حديـات 

 بيزة  يز  م ئر  التعل  واال تساب مع 

 خلبات الحياة و سار  دواليبإلا، ف ن التيكيز 

ف  ايدوار ال ديدة  لك  الرتدخلين التزبـاليين 

والشـز ـاء  الئارجـيين  للرـدرسـ  من أج  

 حخيق انيتاحإلا و  ؤمإلا مع محيطإلا،سيرا إلا 

 لرةا أن من االنتخادات اي ثز حدة الرالجإل  

للرةظالم  ه   ل  الت   ؤاخذ  ليإلا   د  

م ئرتإلا  الريتزض  أو الحخيخي  مع حاجات 

 بيزة ، وهال ما يطز   رهانات  (2)التةري  

  تطلب ا ئال اص حات وقزارات جزي    حت  

  

ميال  اليزد أو  دمه نحال مإلة  ما، وهال الش ء 

الذم يتحك  ف  درج  انئزاطه بيا لي  ف  

التئطيط إلشبا  حاجا ه  ل  أو ميالال ه         

وطرالحا ه لشغ  مة ب أو مرارس  مإلة  ما. 

ب  إن ضع  هذه الريالالت أو انحسارها،        

والت   تئذ طابع ال  خب  و د  االن ذاب 

بدرج  ما إلى مإلة  أو  ر  أو إن از معين ، 

يبطئ من دافعيته وحراسته ف  الرثابزة          

والتيكيز والتةييذ الالا   والدقيق لرشزو ه     

وبالتال  استعداده لتحر     العزاقي  الت  قد 

  عتز  مشالاره وبالتال   حخيق مشزو ه.

ومفن ايمففالر الففتف   سفتففالقفيففةفا فف   فرففزة 

الحدي   ن سيكاللالجي  اليزد / التفلفرفيفذ قضفيف  

الترث ت . لل   أنه  ثبت  من  خ   مفعفطفيفات  

 لـ  الةـيـس الت زيبف   والفتفكفاليفةف  أن الفيفزد  

الرتعل   يدرا العال   من خ    أفكفاره، والفتف  

  كالن الترث ت جانبا مإلرا  مةإلا . 

وبالةظزإلى  النإلا شك   من أشكا  الةفشفاط 

الذهة  الذم يت   من  خ   استحضار ش ء أو 

 شكي  م م  الالاقع الذم يالاجإله اليزد ويعطيه 

دالالت  خاص  به، ف ن  من  بين هذه الترفثف ت 

 ل  الرز بط   بالرإلن  و رث ت اليزد لذا ه هال. 

فالترث ت الرإلةي   مث   ةد التف مفيفذ  فالفبفا مفا  

 فكفالن  ـفبفارة  فن نـففسفخ مففبفسفطفف  ومشفالهفف     

للالاقع ومز بط  بشك  وثيق بايشكا  الةفرفطفيف  

الت  يرزرها الالسط ..  وباإلضاف  إلى أنإلا لات  

ار باط  برالارد الرعطيات الت  يركن أن  يتفالففز 

 ليإلا  اليزد وبرستالى نرال إمفكفانـفا فه الفيفكفزيف   

ف نإلا  تغيز اطزادا  ـبعا  لفلف فـفةفـفس أو الفيفـف ف   

 .  (2)السالسيالمإلةي  ايص  و تطالرمع  خد  العرز

ومففن ايمففالر الففتفف  يففز ففإلففن بففإلففا مشففزو  

الشئص  رثله  لذا ه،  ففإلف  وإن  فانفت نفتفاجفا 

ينشط   خيي  لا    ومخارنات اجترا ي     ز بط  

بالرعار  الت   تالفز  ليإلا الذات حال  نفيفسفإلفا  

وسلال يا إلا  ف ن  ا فئفالهفا  لفطفابفع سفلفبف  أو 

إيـ اب   ـبز  مئفتفلف   مفحفطفات الفةف فاحفات        

واإلخياقات يدفع  اليزد الرتعل   إلى   خيفيف  لا فه   

وبالتال   الحك   لفى امفكفانفا فه وقفدرا فه  فلفى 

مففالاصففلفف  مشففالاره بففالففرففضفف  قففدمففا ففف  بففةففاء 

 مشزو ه الشئ   أو التئل   ةه  ف   زحرـ 

 

————————— 
مشزو  التلريذ الشئ   والفرفإلفةف ، بفزنفامفج مف ئفرف       : ( 3) و(  0)

 1.ص : 88التعل  للحياة ،الر لوءة  
(2 )    
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إ ادة الةظز ف  خدمات مؤسس  الردرس      

وف  طزق وأساليب  رلإلرا سيرا ف  ظ  

مالقع اليزد / الرتعل   بين ال  بين   ذبذب 

ال دد )أرباب الشغ / الدول  بعد انحسار 

دورها  ف  التشغي  / الر ترع الذم يعيش 

طيزات/فا لين اقت اديين مؤثزين ومساهرين 

 ف  خلق وانبعاث مإلن جديدة (.

كي  يركن إلن لليزد الرتعل  أن يرالقع ف 

نيسه بين هؤالء  ال  بين ال دد ؟   ي  يسإل  

الرشزو  الشئ   لليزد ف   زسي  معال  

واضح  لرالقع اليزد مع ما يتطلب لل       

من م ئر  بين االختيارات واإلنتظارات؟    

ما ح   االشكاالت الت   الاجه اليزد الرتعل  

خ    ئـطيطه لرشزو ه الشئ  ؟ هـ  

إلخياقات  اليزد ون احا ه  دور ف   عليل أو 

 ب  دافعيته نحال التيكيز والتئطيط لرشزو ه؟ 

 ي   ؤثز ا  اها ه وميالله  لى اختيارا ه 

وقزارا ه بشأن ما يستشزفه لرستخبله الرإلة  ؟ 

وما  أثيز  رث  ه ا  ـاه لا ـه وا  ـاه  الرإلـن 

 الت   ثيز اهترامه ؟ 

ما ه  االشكاالت الت  ييززها نظا  

التزبي  والتكالين والتالجيه ؟ و ي  يؤثز نظا  

التخيي   واالنتخاء  لى فزص ن ا   اليزد ف  

 االر خاء  وولالج مسال    عريق التكالين ؟

ما  أثيز  خلبات سالق الشغـ  وطيزا ه 

 لى حظالظ اليـزد ف   حخيق  ايات مشزو ه 

 الشئ    ؟ 

ه  إلن   ساؤالت وإشكاالت ومسال   

للتيكيز، ار أيةا  م مستإلا من خ    مخاربتةا  

للرشزو  الشئ   للتلريذ ولل   ن طزيق 

رصد اشكاالت ورهانات بلالرة  هكذا مشزو    

 بزمحاول  استخزاء جانب من هذه االشكاالت 

التـ  المـستـإلا بعا  الكـتابات  سيرا  لـ     

الت  قاربت الرالضال  مخارب  سيكاللالجي  

 وسالسياللالجي .

 

 المشروع الشخصي و سيكولواية الفرد

 

يتأثز  حديد و ئطيط و  فةفيفيفذ الفرفشفزو  

الشئ   باليزد ، بسيكفاللفالجفيفتفه وبفخفدرا فه،  

باستعدادا فه وبفحفاجفا فه الفرفثفارة، بفةف فاحفا فه      

وب خياقا ه . يةضا  إلى    لل  دور ايسـزة  

با ـتبارها مؤسـسـ  التـةفـفشف فـف  ايولفى الفتف  

 تعإلده بالز اي  والد   مع    ما يتطلبفه للف  

من مالا ب   و عليل إي اب  أو  فأثفيفز  سفلفبف  

  لى قزارا ه  أو اختيارا ه .

 

وإلا  انت الحاج   عتبز الرظإلز السلال   

لحال  من الةخص الرتحخق أو الالشيك  التحخق، 

الرتعلخ    ف ن إشبا  هذه الحاجات سيرا  ل 

بتحخيق الذات والتعبيز  ن الطرال  إلى رس  

معال  مستخب  وا د ي ب  دافعا إلى التيكيز 

ف  التئطيط للرشزو  الشئ   وإرسائه 

  لى أر  الالاقع. يةضا  إلى    لل  نضج 
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 مقاربة ورصد لإلشكاالت                                  

 
واال    الرترثل  فف   فد  وجفالد  فدد  فا  مفن 

الرتدخلين  أطز التالجيه  وبطء التةـسيق بين مئتل  

 ف   دبيز التالجيه و ةسيخه.

                                                          

 المشروع الشخصي وطفرات سوق الش ل 

 

ي طد  إرسفاء الفرفشفزو  الشفئف ف  بفالاقفع 

متغيز ومتسار  . ففخفد أدى انفحفسفار دور الفدولف     

ف   الةشاط االقت ادم إلى بزوز الخطفا  الفئفاص 

 يا   رئيس ف  خلق و الفيز فزص  للشفغف  لفكفن 

وفق متطلبا ه وبرا يئد  م الحه.  رفا أن  فزاجفع  

مساهر   الدول   ف   الفتفشفغفيف   وفف  امفتف فاص 

فائا الئزي ين  من  حامل  الشالاهد  العليا  ففاقف   

من حدة البطال   بين صيفال  هفؤالء الفئفزيف فيفن. 

لل   أن التياوت  الحاص   بين  مالاصيات  فكفاليفن  

حامل  الشالاهد وفزص الشغ  الرتاح  خلفق نفال فا   

من االنتظاري   لدى  حامل   الرشاريع  الشئف فيف   

وبففالففتففالفف  يففعففيففد صففاحففب الففرففشففزو  إلففى دائففزة 

الت اليب والتعدي  وايجزأة  البزا فرفا فيف  مفع مفا 

 يستلل  لل  من جإلد  ووقت .

 

إن إرساء الرشزو  الشئ   لليزد  والدخفال  

ف  ديةاميته ، أصب   يختض  إلن إ ساب هذا اليفزد  

الحزي  واالسفتفخف لفيف  واالسفتفخفزار واالحسفاس ”  

بالرسؤولي  )وجدانيا  وفكفزيفا( ..مفع الفخفدرة  فلفى 

االنئزاط ف  أففق زمفةف  يفتفيف   فرفثف  الفذات فف  

الرستخب  إي ابيا، وهذا االسفخفاط الفرفرفكفن مفز فبفط 

بالرحيط وبالخدرة  لى  رث  اللمن و  الر  فطفالر 

 ( . 2)“ ايحداث والحياة 

ويفبفخفى الفإلففاجفس ايسفاس الفيففال  هفال السفعفف  

إل سابه الكياي  الفتف   فرفكفةفه مفن الفتفحفلفيف  ارنف         

والرستخبل   ةد     تب    الجيه ، لفعفةفاصفز لا فه 

من حي  إمكانيا إلا وحدودها وبةي  الرحيط الرإلفةف  

 .( 9)بيزصه وإ زاها ه 

——————————-                     
 (5   )

        44، ص:0221التخزيز السةالم لفلفرف فلفس اي فلفى لفلفتفعفلفيف  :  
(0   )

:الرشزو  الشئ   للتلريذ بفيفن الفطفرفال  و إ فزاهفات الفالاقفع، 

 www.oujdacity.netنإلارم مبارا ، مخا  مةشالر 

(7 )
و
  (2  )

:الرشزو  الشئ   للفتفلفرفيفذ ، م فطفيفى شفز ف ، مفخفا  

 . tawjihsud.blogspot.comمةشالر بالردون  االلكتزوني  

(9  )
الرشزو   الشئ    والرإلة   للتلريذ: الفرفيفإلفال  والفالظفائف  ،  :  

 .www.tawjihnet.net/vbمةتديات :

اإلخففيففاقففات واإل ففزاهففات الففتفف  يففحففيفف  بففإلففا     

محيط الرتعل   وبي ته، ونفعفةف  هفةفا الفرفدرسف  

بيضاءا إلا وبرةاه إلا ومسفالـف   فكفاليفةفا فإلفـفا، 

مزورا بتخاليرا إلا  وانتإلاء بفةفـفظفـفا  الفتفالجفيفه     

 واالستشارة واإل    .

 

 المشروع الشخصي و نظا  التوايه  

             

 تأثزالردرس  بررارسات وظالاهز  ف فعف             

صالر إلا ف  ايلهان صالرة مإلتلة . فإل   ف  

نظز الر ترع  ل    عد قادرة  لى  بديد  الفخفلفق  

  اه  الرستخب  ، حي   يدل   ضع    شفغفيف   

حامل   شإلادات  التعلي   العال    لى  ضعف   

االر باـط  بين  الرستالى التعليرف   واالر فخفاء 

برستالى العيش ، وهال الش ء الذم يسفإلف  فف  

 .(   5) غذي  بطال  الئزي ين

يةضا  إلى لل   إسإلفا  الفإلفالة الفخفائفرف    

بين الطلب الرحدود  لفى الفكفيفاءات الفدا فرف  

ل قت اد وبفيفن الفعفز  الفرفتفلايفد لفحفامفلف  

شإلادات برؤه ت  يز م ئر  ف   كزيس هذا 

الترث   ن مئزجات الردرس  ويعرق ال البيف  

 الرتدني  لإلذه الرؤسس .

وقب     هذا ولاا ، ف ن ح   الفعفزاقفيف        

الت   عتز  الرسار الدراس  والتكالية  لليزد 

الرتعل  إضاف  إلى ال الرة الةرطي  لرئزجات 

هذه الرؤسس  يسإل  سلبا فف   فثفبفيفط  فليفرفتفه 

  لى مالاصل  إرساء مشزو ه الشئ  . 

فـةـظا  التخـيـي   واالمتحفانفات  بفرفئفتفلف  

وسائله وطزقه، إضاف  إلى نظفا  الفحف فيفص    

و رليات االنتخاء الشفديفد سفالاء  فةفد  فتفبفات 

التالجيه الردرس  أو  ةد االلتفحفاق بفالفتفكفاليفن 

الرإلة  ف   مئتل   مستاليا فه أو  فةفد ولفالج 

مؤسسات  كالين ايطز،  لإلفا  فالامف   سفاهف  

ف   عطي  مسفيفزة نسفبف  اليسفتفإلفان بفإلفا مفن  

 ( .0)الت ميذ 

 

يةضفا  إلفى  ف  للف  بفعفا الفرفرفارسفات  

الرتبع   ف  م ا  التـالجيه والت   تفسف  بفكفالن 

آثارها اإلي ابي  جفد مفحفدودة لفكفالنفإلفا  فز فل 

بايساس  لى حر ت إ  مي  مالسريف  حفال  

الرسال  الدراسي  مع ما يطبعفإلفا مفن ار ف فا     

 ففلففى أ ففثففز ور ففابفف ، بففحففيفف  يففتفف  الففتففز ففيففل 

اإلجزاءات اإلداري  الر احب  سيرفا فف  ظف  

انحسار مشاريع البح  و التكفاليفن فف  مف فا  

 وضع   بةـي   التـالجيه ( 7)التالجيه  واإل ـ   

   

إر اء المشروع الشخصي   ”
للفرد والدخوا في ديناميته ئ 
يقـتضي إكسـابه  الحـرية  
واال تقاللية واال تقرار   
واالحسا  بالمسؤولية   

 “  وجدانيا  وفكريا

  صداء 
استعزضت  مذ زة   فخفديف  مشفزو   

االجفزاءات      0284قانالن الرفالفيف  لسفةف  

والتدابيز الت  ستلتل   الحكالم   با ئالهفا 

و ذا الرشاريع واالوراش الرلمع متابفعف  

 ةييذها  والت  من بيةإلا  فلف  الفتف   فإلفـف  

 ـدبـيزمةظالم  التزبي  والتكالين والفبفحف  

العلر  . وقد هرت هذه الفتفدابفيفز ضفرفان 

 كافـؤ اليـزص  و حسين جالدة التـفعفلفـفيف   

باإلضاف  إلى  فطفاليفز حفكفامف  ونف فا ف  

الرةظالم  و ذا  فعفليفل قفدرات الفرفالارد 

البشزي . وف  هذا اإلطار    التأ يد  فلفى 

التلا  الحكالم  بفرفالاصفلف  الفرف فإلفالدات 

الففرففبففذولفف  ففف  مفف ففا  د فف  الففتففرففدرس  

برئتل  أس  ه مع  السيع قا دة التفعفلفيف  

الثانالم التأهيل  ،  لفى أن يفتف   الفعفرف  

 لى  حسيفن مفؤشفزات جفالدة  الفتفعفلفيف    

من خف    0282  -0282بحلال  الرالس  

 خيا نسب  االنخطا   ن الدراس  . 

أمففا  ففلففى مسففتففالى  فف ففاليففد حففكففامفف  

الففخففطففا  ففف نففه وففف  إطففار الففرفف ففإلففالد 

الرتالاص  من أج  التفحفكف  فف  الفتفدبفيفز 

و حسين ايداء ، ففخفد  ف  الفتفأ فيفد  فلفى 

مالاصل  نإلج التةظي  الرؤسسا   والل الء 

للتعاقد  آلي  للتحك  ف  التفدبفيفز وضفرفان 

االلتلا  واالنئزاط التفـفا  فف  الفرف فإلفالد  

  الحكالم   والخطا   .

وأضافت مذ زة التخـدي  أنه سيتف  الفعفرف  

 لى  السيع العز  الردرس  من خف   

مففالاصففلفف    ففرففديففد شففبففكفف  الففرففدارس 

وحدة  جديدة    22ال را ا ي    بز إحداث 

و السيع الفعفز  الفرفدرسف   بفالفتفعفلفيف  

إ فداديف   12التأهيل   ن طزيق إحفداث 

قـا     8222ثاناليـ   و ذا  عاليا  24و

 0022مففن الففبففـففةففاء الففرففيففكفف  وربففط 

مـؤسـسـ    عليرـي    بالكإلـزبـاء  والـفرفاء 

وال ز  ال ح   و ف فديفد  ف فإلفيفلات 

مفؤسفسف    فعفلفـفيفرفيف  مفع  2202و تاد 

 مؤسس .  82282ال يان  الالقائي  ليائدة 

وفيرا  يئص   دابيز   عليفل قـفطفا   

التكالين الفرفإلفةف  فف  أففق بفلفالرة رؤيف  

استزا ي ي  شامل  ، فخد أبززت الفرفذ فزة  

أنه  سيفتف   الفعفرف   فلفى إحفداث آلفيفات 

بيدا الجي   إلد   إلى الفتفكفيف  بفالشفبفاب 

سة  ، حي  سيركن من  82و 80بين سن 

معال   مشفكف  الفإلفدر الفرفدرسف   و فذا 

اي اد حلال  لرسا دة الشباب و الرساهرف  

ف  إ ادة إدماج الذين  ادروا الفرفدرسف ، 

باإلضاف  إلى العرف   فلفى وضفع آلفيفات 

لتالقع االحتياجات وربط  رلي  الفتفكفاليفن 

بالشغ  من خ     عفليفل الشفزا ف  بفيفن 

الفخفطفا فيفن الفعفا   والفئفاص، إل سفيفتفف  

االشتغا   فلفى إحفداث نفظفا  لفلفتفكفاليفن 

يسفتففرففز مففدى الففحفيففاة وإضفاففف  اإلجففازة  

 والراستز الرإلةيين  إلى نظا  التكالين .


